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Projekt HOMER 

HOMER – strateški projekt programa MED na temo “odprtih podatkov – Open Data”, t.j 
dostopnost in ponovna uporaba podatkov javnega sektorja – PSI 
 

sodeluje 19 partnerjev iz Španije, Italije, Francije, Malte, Grčije, Cipra, Črne gore in 
Slovenije. 
 

turizem, kultura, kmetijstvo, energija in okolje 
 

trajanje 2012-2015 

  



• Memorandum o soglasju, 
 

• akcijski načrt za državo/regijo, 
 

• seznam dobrih praks in priporočil za pravne, tehnološke in licenčne 

   vidike odpiranja podatkov, 
 

• odprtje vsaj ene zbirke podatkov za posamezno vsebinsko področje (5), 
 

• vzpostavitev in delovanje portala odprtih podatkov za državo/regijo, 
 

• HOMER portal - federacija portalov,  
 

• seznam potencialni zbirk podatkov za odpiranje, 
 

• ozaveščanje in povečanje sodelovanja splošne javnosti, 

Predvideni rezultati - izbor 



• javni zavod, ki opravlja javno službo, je raziskovalna inštitucija in izvaja  

   komercialne projekte, 

 

• vidimo se v vlogi povezovalnega člena med javnim sektorjem,  

   znanostjo in zasebnim sektorjem, 

 

• konkretni rezultati projekta HOMER lahko ob nadgradnji in participaciji  

   vseh deležnikov prerastejo na nacionalni nivo, 

 

• GI lahko vsebinsko in tehnično podpre državno, občinsko ali zasebno  

   iniciativo pri odpiranju podatkov, 

   

• priprava seznama potencialni zbirk podatkov za odpiranje, 

 

Vloga GI pri odpiranju podatkov v Sloveniji 



• odprti podatki = večja transparentnost 

 

• večja udeležba splošne javnosti pri reševanju problemov in izboljšavi  

   življenja v njihovi sredini, 

 

• delavnica – širok krog sodelujočih – participacija ob pomoči odprtih  

   podatkov – potencial novih idej, storitev in rešitev 

Ozaveščanje in povečevanje sodelovanja splošne javnosti 



HVALA za pozornost 



Kaj za vas v praksi pomeni, da so podatki, s katerimi razpolaga vaša 

inštitucija, odprti? 

 

So podatki vaše inštitucije odprti? Navedite dve primera. 

 

Kaj ovira vašo inštitucijo, da ne odpre podatkov, s katerimi razpolaga? 

 

Je zakonodaja v Sloveniji ovira ali spodbuda za večjo količino odprtih 

podatkov? Navedite primer. 

 

Kakšno korist bo imela vaša javna inštitucija, če odpre zbirko podatkov? 

 

Zbirke podatkov, ki so bile narejene z davkoplačevalskim denarjem, 

morajo biti prosto dostopne za uporabo in ponovno uporabo! Se 

strinjate? Zakaj ne? 

 

 

Iztočnice za diskusijo 



Želimo si večjo dostopnost javnih podatkov za uporabo in ponovno uporabo. 

 

Želimo si nove portale odprtih podatkov. 

 

Želimo si investiranja v nove podatke.  

 

Želimo si večjo kakovost in podrobnost državne podatkovne infrastrukture. 

 

Želim si povečati uporabnost in uporabo podatkov naše inštitucije. 

 

V naslednjem letu dni želimo odpreti vsaj eno zbirko podatkov naše inštitucije. 

Predlagani zaključki posveta 


